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Aan:  
de Gemeenteraad  
 
 

 
        
 
Onderwerp: uitnodiging raadsvergadering 
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de openbare vergadering van de raad op dinsdag 22 maart  2016, 
aanvang 20.00 uur.  De vergadering wordt gehouden in de raadszaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 
te Vries. De raadsvergadering wordt live uitgezonden via internet. U kunt dit volgen via: http://raad.tynaarlo.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
de voorzitter van de raad 

 
 
 
 
 
 

drs. M.J.F.J. Thijsen 
 
 
AGENDA 
 
1. Opening 
 
2. Vaststellen van de agenda 

 
3. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 8 maart 2016 en vaststellen van de  digitale 

langetermijnagenda met toezeggingen  
 

4. Vragenrecht 
 In artikel 42 van het Reglement van Orde is de mogelijkheid van het vragenrecht aangegeven. Een  
          lid dat vragen wil stellen meldt dit onder aanduiding van het onderwerp voor aanvang van de  
          vergadering bij de voorzitter. 

 
5. Spreekrecht 
 Artikel 17 van het Reglement van Orde zegt, dat andere aanwezigen dan de leden, de wethouders,  
          de griffier en de secretaris gezamenlijk maximaal dertig minuten het woord voeren over voor de onder  
          agendapunt 7  geagendeerde onderwerp. 
 
6. Behandeling agendapunten ten aanzien waarvan gebruik is gemaakt van het Spreekrecht 

http://raad.tynaarlo.nl/
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BESPREKEN  

 
7. Ontwerp oplegnotitie Structuurvisie Wonen (betreft Sociale volkshuisvesting) 
          Gevraagd besluit:  
          1.Kennisnemen van het rapport Extra onderzoek ter voorbereiding op de prestatieafspraken gemeente  
             Tynaarlo (Companen, 16 februari 2016); 
          2.Instemmen met de ontwerp oplegnotitie Structuurvisie Wonen 2013, betreffende sociale  
             volkshuisvesting Tynaarlo, en deze vrij te geven voor inspraak. 
          Besluit raad: 
           
HAMERSTUKKEN  
 
8. Informatie uit het college 

Besluitenlijsten van: 8 maart 2016 
Verzonden brieven: 
- 25 februari 2016, aan de gemeenteraad, betreft: Voortgangsbrief witgoedregeling; 
- 26 februari 2016, aan de gemeenteraad, betreft: Inkoop 2017 Jeugd en Wmo NMD; 
- 26 februari 2016, aan de gemeenteraad, betreft: Reclame in de openbare ruimte; 
- 02 maart 2016, aan de gemeenteraad, betreft: Informatiebrief over proces oplegnotie Structuurvisie   
  Wonen (Sociale volkshuisvesting); 
- 02 maart 2016, aan de gemeenteraad, betreft: Informeren over besluit regionale samenwerking inkoop  
  Publiek Vervoer; 
- 10 maart 2016, aan de gemeenteraad, betreft: Aandelen Groningen Airport Eelde. 
Ter inzage: 

          -Transformatieplan kunst en cultuur 2016 – 2018. 
 
9. Ingekomen stukken (bijgewerkt tot 10 maart  2016) 

Gevraagd besluit: De lijst met ingekomen stukken vaststellen. 
 
10. Gemeenschappelijke regelingen (ter inzage) 

- Kaderbrief Werkplein Baanzicht 2017 
          Besluit raad: 
 
11. Stukken in de leesmap ter kennisneming (ter inzage) 
 
12. Sluiting 
 
 
       

 
“T” = tijdgebonden 
 


